
ISUS HRISTOS ȘI DOCTRINA TRINITĂȚII



Matei 11:27 
Toate lucrurile Mi-au fost date în mâini de 

Tatăl Meu; și nimeni nu-L cunoaște deplin pe 
Fiul, în afară de Tatăl; tot astfel nimeni nu-L 

cunoaște deplin pe Tatăl, în afară de Fiul, și 
acela căruia vrea Fiul să i-l descopere.



Evrei 1:1-2 
După ce a vorbit în vechime părinților noștri 

prin prooroci, în multe rânduri și în multe 
chipuri, Dumnezeu, la sfârșitul acestor zile, 

ne-a vorbit prin Fiul, pe care L-a pus 
moștenitor al tuturor lucrurilor, și prin care a 

făcut și veacurile.



Doctrina Trinității 

Există un singur Dumnezeu: Tatăl, 
Fiul și Duhul Sfânt, o unitate a trei 

Persoane co-eterne.



Marcu 12:29, 30 
Isus i-a răspuns: „Cea dintâi este aceasta: 
„Ascultă Israele! Domnul, Dumnezeul 

nostru, este un singur Domn;” și: „Să 
iubești pe Domnul, Dumnezeul tău, cu toată 

inima ta, cu tot sufletul tău, cu tot cugetul tău, 
și cu toată puterea ta”; iată porunca dintâi.



Deutoronomul 6:4 
Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, 

este singurul Domn.

Deutoronomul 6:4 (KJV, FIDELA) 
Ascultă, Israele, DOMNUL Dumnezeul nostru 

este un singur DOMN



Deutoronomul 6:4 
Ascultă, Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, 

este singurul[H258] Domn.

Deutoronomul 6:4 (KJV, FIDELA) 
Ascultă, Israele, DOMNUL Dumnezeul nostru 

este un singur[H258] DOMN

echâd - un, unul‘ - ֶאָחד



Geneza 2:24 
De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama 
sa, și se va lipi de nevasta sa, și se vor face un 

singur trup.



Coloseni 3:15 
Pacea lui Hristos, la care ați fost chemați, ca 
să alcătuiți un singur trup, să stăpânească în 

inimile voastre, și fiți recunoscători.



Matei 19:5 
De aceea va lăsa omul pe tatăl său și pe mama 
sa, și se va lipi de nevastă-sa, și cei doi vor fi 

un singur trup.



Domnul Dumnezeul nostru

Dumnezeul este un singur 
Domn  

(un singur Iehova)

Adam și Eva

DOI vor fi UN singur trup

Deutoronomul 6:4 Geneza 2:24



Matei 6:24 
Nimeni nu poate sluji la doi stăpâni. Căci sau 

va urî pe unul și va iubi pe celălalt; sau va 
ținea la unul, și va nesocoti pe celălalt: Nu 
puteți sluji lui Dumnezeu și lui Mamona.



Matei 6:24 
Nimeni nu poate sluji la doi stăpîni. Căci sau va urî 

pe unul[G1520] și va iubi pe celalt; sau va ținea la 
unul[G1520], și va nesocoti pe celalt: Nu puteți sluji 

lui Dumnezeu și lui Mamona.

Marcu 12:29, 30 
Isus i-a răspuns: „Cea dintîi este aceasta: „Ascultă 

Israele! Domnul, Dumnezeul nostru, este 
un[G1520] singur Domn;”



Marcu 12:32 
Cărturarul I-a zis: „Bine, Învățătorule. 

Adevărat ai zis că Dumnezeu este unul 
singur, că nu este altul afară de El



Marcu 12:32, 34 
Cărturarul I-a zis: „Bine, Învățătorule. 

Adevărat ai zis că Dumnezeu este unul 
singur, că nu este altul afară de El

…. 
Isus a văzut că a răspuns cu pricepere, și i-a 

zis: „Tu nu ești departe de Împărăția lui 
Dumnezeu.”



Deutoronomul 4:35 
Numai tu ai fost martor la aceste lucruri, ca să 
cunoști că numai Domnul este Dumnezeu și 

că nu este alt Dumnezeu afară de El.



Ioan 8:54 
Isus a răspuns: „Dacă Mă slăvesc Eu însumi, 

slava Mea nu este nimic; Tatăl Meu Mă 
slăvește, El, despre care voi ziceți că este 

Dumnezeul vostru;



Ioan 17:3 
Și viața veșnică este aceasta: să Te cunoască 
pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe 

Isus Hristos, pe care L-ai trimis Tu.



Ioan 17:3 
Și viața vecinică este aceasta: să Te cunoască 
pe Tine, singurul Dumnezeu adevărat și pe 

Isus Hristos, pe care L-ai trimes Tu.
Ioan 5:24 

Adevărat, adevărat vă spun, că cine ascultă 
cuvintele Mele, și crede în Cel ce M-a 
trimis, are viața vecinică, și nu vine la 
judecată, ci a trecut din moarte la viață.



Ioan 10:30 
Eu și Tatăl una suntem.



Ioan 10:36 
cum ziceți voi că hulesc Eu, pe care Tatăl M-a 

sfințit și M-a trimis în lume? Și aceasta, 
pentru că am zis: „Sunt Fiul lui Dumnezeu!”



Ioan 10:36 
cum ziceți voi că hulesc Eu, pe care Tatăl M-a 

sfințit și M-a trimis în lume? Și aceasta, 
pentru că am zis: „Sunt Fiul lui Dumnezeu!”

Ioan 10:30 
Eu și Tatăl una suntem.



Ioan 10:38 
Dar dacă le fac, chiar dacă nu Mă credeți pe 
Mine, credeți măcar lucrările acestea, ca să 

ajungeți să cunoașteți și să știți că Tatăl este 
în Mine și Eu sunt în Tatăl.”



Ioan 17:21-22 
Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești 
în Mine, și Eu în Tine; ca, și ei să fie una în 

noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai 
trimis. Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o 

Tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi 
suntem una,



Ioan 17:21-22 
Mă rog ca toți să fie una, cum Tu, Tată, ești 
în Mine, și Eu în Tine; ca, și ei să fie una în 

noi, pentru ca lumea să creadă că Tu M-ai 
trimis. Eu le-am dat slava, pe care Mi-ai dat-o 
Tu, pentru ca ei să fie una, cum și noi sîntem 

una,

Ioan 10:30 
Eu și Tatăl una suntem.



Ioan 5:37 
Și Tatăl, care M-a trimis, a mărturisit El însuși 

despre Mine. Voi nu I-ați auzit niciodată 
glasul, nu I-ați văzut deloc fața;



Ioan 5:37 
Și Tatăl, care M-a trimis, a mărturisit El însuși 

despre Mine. Voi nu I-ați auzit niciodată 
glasul, nu I-ați văzut deloc fața;

Ioan 5:37 (FIDELA, KJV) 
Şi Tatăl însuşi, care m-a trimis, a adus 

mărturie despre mine. Voi nu i-aţi auzit 
niciodată vocea, nici nu i-aţi văzut chipul.



Luca 3:22 
și Duhul Sfânt S-a pogorât peste El în chip 
trupesc, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit 
un glas, care zicea: „Tu ești Fiul Meu prea 

iubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!”



Luca 3:22 
și Duhul Sfânt S-a pogorât peste El în chip 
trupesc, ca un porumbel. Și din cer s-a auzit 
un glas, care zicea: „Tu ești Fiul Meu prea 

iubit: în Tine Îmi găsesc toată plăcerea Mea!”

Ioan 5:37 (FIDELA, KJV) 
Şi Tatăl însuşi, care m-a trimis, a adus 

mărturie despre mine. Voi nu i-aţi auzit 
niciodată vocea, nici nu i-aţi văzut chipul.



Ioan 14:16,17 
Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt 

Mângâietor, care să rămână cu voi în veac; și 
anume, Duhul adevărului, pe care lumea nu-l 

poate primi, pentru că nu-l vede și nu-l 
cunoaște; dar voi Îl cunoașteți, căci rămâne cu 

voi, și va fi în voi.



Ioan 14:18 
Nu vă voi lăsa orfani,  

Mă voi întoarce la voi.



Ioan 14:18 
Nu vă voi lăsa orfani,  

Mă voi întoarce la voi.

Ioan 14:18 (FIDELA, KJV) 
Nu vă voi lăsa fără mângâiere;  

voi veni la voi.



Ioan 14:19 
Peste puţină vreme şi lumea nu Mă va mai 
vedea; dar voi Mă veți vedea, pentru că eu 

trăiesc şi voi veţi trăi.



Ioan 14:20 
În ziua aceea, veţi şti că Eu sunt în Tatăl 

Meu şi voi în Mine şi Eu în voi.



Ioan 14:20 
În ziua aceea, veţi şti că Eu sunt în Tatăl 

Meu şi voi în Mine şi Eu în voi.

Tatăl
Fiul
Noi



Ioan 14:22 
Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis: „Doamne, cum 
se face că Te vei arăta nouă, şi nu lumii?”



Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis: „Doamne, cum se face că Te vei arăta 
nouă, şi nu lumii?” — Ioan 14:22

Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor, …  
— Ioan 14:16, 17

Nu vă voi lăsa fără mângâiere; voi veni la voi.  
— Ioan 14:18 (FIDELA, KJV)

Peste puţină vreme şi lumea nu Mă va mai vedea;  
dar voi Mă veți vedea, …. — Ioan 14:19

În ziua aceea, veţi şti că  
Eu sunt în Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în voi. — Ioan 14:20

?



Iuda, nu Iscarioteanul, I-a zis: „Doamne, cum se face că Te vei arăta 
nouă, şi nu lumii?” — Ioan 14:22

Și Eu voi ruga pe Tatăl, și El vă va da un alt Mângâietor, …  
— Ioan 14:16, 17

Nu vă voi lăsa fără mângâiere; voi veni la voi.  
— Ioan 14:18 (FIDELA, KJV)

Peste puţină vreme şi lumea nu Mă va mai vedea;  
dar voi Mă veți vedea, …. — Ioan 14:19

În ziua aceea, veţi şti că  
Eu sunt în Tatăl Meu şi voi în Mine şi Eu în voi. — Ioan 14:20

?

 CINE?  

 CÂND?  

REZULTATUL

CUM?



Ioan 14:23 
Drept răspuns, Isus i-a zis: Dacă mă iubeşte 

cineva, va păzi cuvântul Meu; şi Tatăl Meu îl 
va iubi. Noi vom veni la el şi vom locui 

împreună cu el.



2 Ioan 1:9 
 Oricine o ia înainte, și nu rămîne în 

învățătura lui Hristos, n-are pe Dumnezeu. 
Cine rămîne în învățătura aceasta, are pe 

Tatăl și pe Fiul.



Matei 28:19 
Duceţi-vă şi faceți ucenici din toate 

neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh.



Efeseni 2:18 
Căci prin El și unii și alții avem intrare la 

Tatăl, într-un Duh.



Efeseni 2:18 
Căci prin El și unii și alții avem intrare la 

Tatăl, într-un Duh.

1 Timotei 2:5 
Căci este un singur Dumnezeu, și este un 

singur mijlocitor între Dumnezeu și oameni: 
Omul Isus Hristos



Galateni 4:6 
Și pentru că sunteți fii, Dumnezeu ne-a trimis 

în inimă Duhul Fiului Său, care strigă: 
„Ava”, adică: „Tată!”



2 Corinteni 3:17 
Căci Domnul este Duhul; și unde este Duhul 

Domnului, acolo este slobozenia.

2 Corinteni 3:17 (FIDELA, KJV) 
Căci acel Duh este Domnul; şi unde este 

Duhul Domnului, acolo este libertate.



1 Corinteni 6:17 
Dar cine se lipește de Domnul, este un singur 

duh cu El.



Matei 28:19 
Duceţi-vă şi faceți ucenici din toate 

neamurile, botezându-i în numele Tatălui şi al 
Fiului şi al Sfântului Duh.



Marcu 13:11 
Când vă vor duce să vă dea în mâinile lor, să 

nu vă îngrijorați mai dinainte cu privire la cele 
ce veți vorbi, ci să vorbiți orice vi se va da 
să vorbiți în ceasul acela; căci nu voi veți 

vorbi, ci Duhul Sfânt.



Matei 10:19-20 
Dar, când vă vor da în mâna lor, să nu vă 
îngrijorați, gândindu-vă cum sau ce veți 

spune; căci ce veți avea de spus, vă va fi dat 
chiar în ceasul acela; fiindcă nu voi veți 

vorbi, ci Duhul Tatălui vostru va vorbi în 
voi.



Luca 21:12,14,15 
Dar înainte de toate acestea, vor pune mâinile 

pe voi, și vă vor prigoni: … 
Țineți bine minte, să nu vă gândiți mai 

dinainte ce veți răspunde; căci vă voi da o 
gură și o înțelepciune, căreia nu-i vor putea 
răspunde, nici sta împotrivă toți protivnicii 

voștri.



Luca 21:12,14,15 
…căci vă voi da o gură și o înțelepciune, căreia 

nu-i vor putea răspunde, nici sta împotrivă toți 
protivnicii voștri.

Marcu 13:11 
… căci nu voi veți vorbi, ci Duhul Sfânt.

Matei 10:19-20 
… fiindcă nu voi veți vorbi, ci Duhul Tatălui 

vostru va vorbi în voi.



Matei 28:20 
Și iată că Eu sunt cu voi în toate zilele, până 

la sfârșitul veacului. Amin



Ioan 5:43-44 
Eu am venit în Numele Tatălui Meu, și nu 
Mă primiți; dacă va veni un altul, în numele 
lui însuși, pe acela îl veți primi. Cum puteți 

crede voi, care umblați după slava, pe care v-o 
dați unii altora, și nu căutați slava care vine 

de la singurul Dumnezeu?



Ioan 6:27 
Lucrați nu pentru mâncarea pieritoare, ci 

pentru mâncarea, care rămâne pentru viața 
veșnică, și pe care v-o va da Fiul omului; căci 

Tatăl, adică, însuși Dumnezeu, pe El L-a 
însemnat cu pecetea Lui.”



Ioan 6:45-46 
În prooroci este scris: „Toți vor fi învățați de 

Dumnezeu.” Așa că oricine a ascultat pe 
Tatăl, și a primit învățătura Lui, vine la 

Mine. Nu că cineva a văzut pe Tatăl, afară de 
Acela care vine de la Dumnezeu; da, Acela a 

văzut pe Tatăl.



Ioan 16:26-28 
În ziua aceea, veți cere în Numele Meu, și nu 
vă zic că voi ruga pe Tatăl pentru voi. Căci 

Tatăl Însuși vă iubește, pentru că M-ați iubit, 
și ați crezut că am ieșit de la Dumnezeu. Am 
ieșit de la Tatăl, și am venit în lume; acum las 

lumea, și Mă duc la Tatăl.”



Doctrina Trinității 

Există un singur Dumnezeu: Tatăl, 
Fiul și Duhul Sfânt, o unitate a trei 

Persoane co-eterne.


